
ROZPIS /organizační pokyny/ 
 

Mistrovství Plzeňského kraje nejmladšího žactva /přípravek/ v hale 2018 

a bude pouze pro závodníky/-ce/ atletických oddílů-klubů Plzeňského kraje. 

 

Pořadatel 
Z pověření soutěžních komisí obou KAS, technicky zajišťuje Plzeňský krajský atletický 

svaz /PKAS/. 

 

Datum a místo 
Sobota 10. března 2018 od 10.30 hodin v přetlakové hale v Praze na Strahově. 
 
Hlavní činovníci závodu 

Ředitel závodu                                 Mgr. Karolína Prokopová 

Technický ředitel                             Mgr. Jan Kraus 

Hlavní rozhodčí                               Taťána Běhounková   

Technický delegát                            Ing. Roman Sladký 

Vedoucí závodní kanceláře              Pavel Průša 

Lékař                                                Jitka Sutnarová 

Hospodář závodu                             Ing. Jiří Bastl 

Ceremoniář a hlasatel                      Jan Sutnar, Martin Pivoňka, Kristýna Adlerová 

 

Přihlášky 

Podávají atletické oddíly-kluby u registrovaných na www.atletika.cz  

U neregistrovaných na mail vedoucího závodní kanceláře pana Pavla Průši : 

prusa@casomirapisek.cz,  a to nejpozději do čtvrtka 8.3.2018 do 20.00 hodin. V přiloženém 
dokumentu. 
 

Startují 
Děti z přípravek, pouze ročníky narození  /2007–2008/ starší a /2009-2010/ mladší. 
 

Kategorie a discipliny 
Nejmladší žáci a nejmladší žákyně /starší i mladší/ 

60m, 150m, 600m, 60m př. /molitanové/, 4x200m /smíšené/, 

dálka /odraz od čáry, pouze 3 pokusy/, hod 1kg medicimbalem obouruč z kruhu systémem autového 

hodu. 

 

Závodní kancelář, prezentace a startovné 

Prezentace výprav se uskuteční v hale od 9.00 hodin, při které se uskuteční odhlášky /škrty/ 

přihlášených a nepřítomných závodníků/-ic/ a uhradí se hospodáři závodu startovné. 

Startovné pro závodníky/-ce/ bude 30,- Kč za každou přihlášenou disciplínu a bude  

muset být uhrazeno před zahájením závodů a to celkově za celý oddíl-klub. 

Startovné se bude hradit až po odhlášení nepřítomných závodníků/-ic/ /škrtech/. 

Při nenastoupení závodníka/-ce/ z jakéhokoli důvodu se startovné nebude vracet. 

Prezentace před disciplínou nejpozději 10 minut. U běhů u startéra, u technických disciplín             

u vrchníka disciplíny. 

 

Technické ustanovení 
-   Všechny běhy se poběží přímo jako finálové. 

 

Šatny a sprchy 

Budou zajištěny v objektu haly pouze k převlékání. Pořadatel upozorňuje, že za věci odložené 



v šatnách nebude pořadatel ani správa haly ručit. 

 

Občerstvení 
Bude zajištěno stánkovým prodejem v objektu haly. 

 

Tituly a ceny 

Vítězové každé věkové kategorie a disciplíny, tj. starší i mladší obdrží mistrovskou medaili 

„Mistrovství Plzeňského kraje 2018“. 
Závodníci/-ce/ na druhém a třetím místě obdrží rovněž medaile. 

Medaile se udělí pouze v případě, že se na start dostaví a závod zahájí alespoň tři závodníci/-ce/  

ze dvou oddílů-klubů. 

Vyhlašování bude probíhat průběžně vždy po skončení jednotlivých disciplín. 

 

Časový pořad 

10.30  hodin          60m MLŽKY                 dálka MLŽCI          medicimbal MLŽKY 

10.50                     60m STŽKY 

11.10                     60m MLŽCI                                                     
11.30                     60m STŽCI                    dálka STŽCI            medicimbal STŽKY 

 

11.50                     60m př. MLŽKY             
12.00                     60m př. STŽKY 

12.10                     60m př. MLŽCI 

12.20                     60m př. STŽCI               dálka MLŽKY         medicimbal MLŽCI                                                       
 

12.40                     600m MLŽKY                                          
12.55                     600m STŽKY 

13.10                     600m MLŽCI                  
13.25                     600m STŽCI                   dálka STŽKY  medicimbal STŽCI    
 

13.40                     150m MLŽKY 

13.55                     150m STŽKY                  
14.10                     150m MLŽCI                         
14.25                     150m STŽCI 

 

14.40                     smíšené štafety 4x200m MLŽKY, MLŽCI 

14.55                     smíšené štafety 4x200m STŽKY, STŽCI 

 

 

Důležité upozornění 
Časový pořad je informativní. 

Pořadatel si vyhrazuje právo na případné úpravy, posuny časů jednotlivých disciplín po vyhodno- 

cení  konečných přihlášek tak, aby disciplíny plynule navazovaly na sebe a nedocházelo ke zbyteč- 

ným prodlevám v časovém pořadu. 

Dojde-li k úpravám časového pořadu, bude upravený-opravený časový pořad zveřejněn na vývěsní 

tabuli v hale a všechny změny včas ohlásí hlasatel závodu. 

 

 

 

 

 

 


